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PREDSTAVITEV

SWTOOLS d. o. o. – Plače na zahtevo

Po plače v oblak

Plače na zahtevo (PnaZ) so del nove paradigme izvajanja IT storitev. S PnaZ dobite kompletno rešitev, ki se plačuje po porabi. Da se jo
hitro namestiti in je enostavna za delo. SWTOOLS d. o. o. so prvi in edini, ki jo ponujajo »na slovenskem nebu«.

SAAS
V zadnjem času se veliko govori o »računalništvu
v oblaku« kot novem konceptu organizacije in
trženja IT storitev preko interneta. Bolj specifično
znotraj tega koncepta termin SaaS (Software-asa-Service) pomeni nudenje programske opreme
kot storitve na zahtevo. Pri SWTOOLS d. o. o., so
v slogu »deluj in razmišljaj globalno«, če para-

kot vnaprej izpolnjene predloge pripravljene za
večkratno uporabo. Rezultat: manj ročnega
vnašanja podatkov - manjša verjetnost napak!

Storitveni zahtevki
Storitveni zahtevki so dodatne storitve po
naročilu. Na primer: razvoj elektronskih temeljnic za različne namene; prilagajanja oblik ali

okoliščine, je mogoča tudi obratna pot, t. j. prenos »oblaka« nazaj v domeno naročnika.

Kaj pomeni pnaz za naročnikov it?
Naročnik nima stroškov za vzdrževanje, posodabljanje in podporo lastne strojne strežniške in
programske opreme potrebne za izvajanje
obračuna plač.

Kaj pnaz omogoča strokovnemu osebju
za obračun plač?
Osnovno storitev z izbiro različnih sistemov
obračuna plač; predpisane elektronske izhode
za izvajanje plačilnega prometa in poročanje
državnim institucijam; nabor dodatnih izpisov,
pregledov, analiz in kontrol.

Za katera podjetja je pnaz najboljša izbira?

fraziramo tisti znani rek, začeli letos s »slovenskega internetskega oblaka« ponujati »storitev
obračuna plač na zahtevo« ali krajše PnaZ.

vsebine izhodnih dokumentov (plačilni list,
odločbe ipd.); razvoj posebnih podatkovnih
analiz in vmesnikov.

PnaZ – izboljšave in inovacije

Kako deluje PnaZ?

PnaZ je sestavljen iz osnovnega paketa storitve
za izvajanje obračuna plač in dodatnih storitvenih zahtevkov. Pri SWTOOLS d. o. o., razumejo
potrebo uporabnikov po določeni stopnji
»elastičnosti«, ki jih »samopostrežni« princip izvajanja storitev v oblaku zahteva. Zato PnaZ ponuja
dodatne funkcije kot so npr. fleksibilne rekapitulacije (sistemi za izdelavo izpisov/pregledov/izvozov, kjer uporabnik opredeli vse, od tekstov na izpisu do vsakega posameznega podatka). To
pokrije večino tistega, kar uporabniki glede na
razpoložljive podatke potrebujejo. Omogočeno
je tudi shranjevanje predlog za ponovno uporabo. Druga inovacija in izboljšava je avtomatizacija in standardizacija uvoza podatkov, kjer uporabnik sam določi vhodno (Excel, XML, CSV ipd.) in
izhodno obliko podatkov (zaslužki, urne pos
tavke, osebni podatki itd.), opredeli povezave
med vhodom in izhodom in shrani nastavitve

Najprej se izvajalec in naročnik dogovorita o
nivoju izvajanja storitev (SLA). Sledi izobraževanje
uporabnikov. Potem izvajalec poskrbi za začetno
konfiguracijo in nastavitve.
Uporabnik je zdaj pripravljen za samostojno
uporabo odjemalnega vmesnika. Lahko začne
vnašati podatke, izvajati obdelave, delati izpiske,
poročila in arhiviranje. Po potrebi lahko tudi
naroča dodatne storitve. Izvajalec bo spremljal
in poročal o doseganju nivojev izvajanja storitev
(po SLA) in ukrepal v primeru kršitev SLA-ja, izvajal vsebinsko in tehnično varovanje podatkov
ter hitro in učinkovito odpravljal morebitne
težave. Na zahtevo naročnika bo izvajalec izdelal
in izvajal dodatne storitve. V primeru, da
naročnik zahteva hiter prehod na polno zunanje
izvajanje (Outsourcing) storitve, bodisi začasno
ali trajno, je to mogoče narediti takoj in brez dodatnih stroškov. Če se pri naročniku spremenijo
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Storitev je lahko privlačna alternativa za podjetja različnih velikosti, ki:
1)	želijo sama izvajati obračun plač (t. i. semisourcing), vendar ne želijo dodatno investirati v IKT infrastrukturo;
2)	razmišljajo, da bi poslovno funkcijo obračuna
plač dali v celoti na zunanje izvajanje (Outsorcing), vendar bi to izvedli postopoma;
3)	so računovodski servisi, kjer obračun plač ne
predstavlja glavne dejavnosti, kljub temu pa
potrebujejo kompleksne nastavitve, ki jih v
tem primeru opravi izvajalec;
4)	imajo decentraliziran zajem podatkov za obračun plač in želijo centralizirano obdelavo. (P.R.)
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